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DARBA VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS 
 
Ievads 

Jautājums par viena no populārākajiem jaukta tipa drānu dabiskās celulozes 
šķiedras/poliesteris izmantošanas iespējām kļūst arvien aktuālāks, pateicoties to īpašību 
kombināciju priekšrocībām, kā arī 100% kokvilnas šķiedras un tās produkcijas straujajam 
cenu pieaugumam pasaulē. Abu šķiedru kombinācijā dabas šķiedras nodrošina ūdens sorbciju, 
samazina audumu elektrizēšanos un pilingošanos, poliestera komponente piedod stiepes 
stiprību, nodilumizturību un izmēru stabilitāti, rezultātā nodrošinot drānām komfortablas 
valkāšanas īpašības un stabilu tirgus nišu.  

Ekonomiski izdevīga jaukta tipa auduma krāsošanas procesa nosacījums ir vēlamā 
krāsošanas efekta iegūšana kopējā procesam paredzētajā laikā, nevis summējot visas 
krāsošanas reizes efekta iegūšanai katrai komponentei. To nepieciešams realizēt bez 
produkcijas kvalitātes pasliktināšanās vai ražošanas procesa izmaiņām. Krāsošanas procesu, 
kurā katra auduma komponente ir krāsota atsevišķā vannā, uzskata par ekonomiski 
neizdevīgu. Alternatīvi, jaukta tipa audumu krāsošanai apvieno vai izslēdz noteiktas 
operācijas, samazinot izdevumus un paātrinot rezultātu iegūšanas laiku. Vislielāko komerciālo 
interesi izraisa ātri jaukta tipa audumu krāsošanas paņēmieni, kuriem ir ļoti svarīga pārdomāta 
ķimikāliju un iekārtu izvēle un to izmantošana.  

Līdz šim brīdim kokvilnas/poliestera auduma krāsošanas process vienmērīga krāsojuma 
iegūšanai ir salīdzinoši sarežģīts un darbietilpīgs, jo kokvilnai un poliesterim piemīt atšķirīga 
ķīmiskā daba, - poliesteris nav savietojams ar krāsvielu klasēm kokvilnas krāsošanai. 
Zinātniskajā pasaulē ir aktuāls jautājums par universālu kokvilnas/poliestera auduma 
krāsošanai paredzētu krāsvielu sintēzi un tehnoloģiju izstrādi. Šis jautājums daļēji atrisināts 
rūpnieciskā mērogā, lietojot divas krāsvielu klases, piem., dispersijas/aktīvā, krāsojot vienā 
stadijā vai divās. Nepieciešamā stingrā procesa kontrole visu ķimikāliju savstarpējai 
savietojamībai vienmērīga krāsojuma iegūšanai ļoti sarežģī procesu gan no tehnoloģiskā, gan 
ekonomiskā viedokļa. 

Promocijas darbs veltīts dabiskās celulozes šķiedras/poliesteris drānas krāsošanas 
tehnoloģijas pētījumiem ar vienu krāsvielas klasi, tajos izmantojot komerciāli pieejamus 
substrātus un dispersijas krāsvielu, akcentējot uzmanību uz tehnoloģisko faktoru izpēti (drānu 
pirmapstrāde, krāsošanas vannu sastāvi, komerciālo tekstilpalīgvielu salīdzināšana u.c.) 
tehnoloģiskā procesa piedāvājumam. 

 
Problēmas nostādne 

Pašlaik zinātniskajā literatūrā praktiski nav datu par promocijas darbā prezentētajiem 
līdzīgiem pētījumiem, kas padara pētījumu sarežģītu, bet interesantu. Ražotāja piedāvātā 
krāsvielas un tekstilpalīgvielu tehniskā pavadinformācija nav pietiekoša, lai pilnā mērā spētu 
garantēt krāsošanas vannas stabilitāti, krāsojuma noturību un produkcijas kvalitāti. Šis ir viens 
no šaurajiem posmiem jebkurā tekstilražošanas uzņēmumā, kas nodarbojas ar krāsošanas un 
apdares operācijām, jo krāsošanas receptūras izstrāde pārtop par laika un resursu ietilpīgu 
procesu. Promocijas darbs atspoguļo vienu no problēmas risinājuma iespējām, kura vērsta uz 
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mazizpētītu ķimikāliju un to kombināciju pielietojumu krāsošanas tehnoloģiskajā procesā, 
noskaidrojot receptūras sastāvdaļu optimālās koncentrācijas, to savstarpējo mijiedarbību un 
novērtējot krāsošanas procesa efektivitāti. 
 

Darba mērķis 

Vienstadiju paņēmiena tehnoloģijas izstrāde kokvilnas/poliestera jaukta tipa auduma 
krāsošanai ar dispersijas krāsvielām, pētot drānu pirmapstrādes tehnoloģisko faktoru ietekmi 
uz substrātu sorbcijas un fizikāli-mehāniskajām īpašībām, lai noskaidrotu un pamatotu 
optimālos krāsošanas tehnoloģiskos parametrus. 

Krāsošanas rezultātu noteikšanas metodikas pilnveidošana un aprobācija, tehnoloģiskās 
shēmas piedāvājums. 
 
Darba uzdevumi 

1. Veikt kokvilnas/poliestera jaukta tipa auduma sārmapstrādi ar mainīgiem tehnoloģiskiem 
parametriem: uznešanas veids, apstrādes temperatūra, nātrija hidroksīda koncentrācija un 
apstrādes laiks. 

2. Analizēt apstrādes laikā noritošos procesus modeļsubstrātu gadījumā: 100% kokvilnas un 
100% poliestera drānai. 

3. Novērtēt sārmapstrādes parametru ietekmi uz substrātu sorbcijas un fizikāli-mehāniskajām 
īpašībām. 

4. Izstrādāt kokvilnas/poliestera jaukta tipa auduma termozola krāsošanas receptūru 
komerciāli pieejamo dispersijas krāsvielu pielietošanai. 

5. Pilnveidot un aprobēt krāsošanas rezultātu novērtēšanas (testēšanas) metodikas. 
6. Izstrādāt rekomendācijas kokvilnas/poliestera jaukta tipa auduma sārmapstrādes un 

termozola krāsošanas tehnoloģijai, laboratorijas pārbaudēm tekstilmateriālu krāsošanas 
kvalitātes novērtēšanai, piedāvāt tehnoloģisko shēmu. 

 
Darba zinātniskā novitāte 

1. Pierādīta iespēja kokvilnas/poliestera jaukta tipa audumu krāsošanai izmantot vienu 
krāsvielu klasi – dispersijas krāsvielas, veicot atbilstošu, laboratorijas apstākļos pārbaudītu 
drānas sagatavošanu.  

2. Pamatojoties uz eksperimentālajiem rezultātiem, izstrādāta tehnoloģija (drānas 
pirmapstrāde, krāsošanas vannas receptūra, apstākļi u.c.) iespējamai rekomendācijai 
praktiskai ieviešanai. 

3. Izstrādāta metodika krāsošanas rezultātu novērtēšanai, papildinot esošās metodes ar 
zinātniski-praktiskiem aspektiem un pielāgojot to esošajām testēšanas iekārtām. 

 
Darba praktiskā nozīme 

Izstrādāta detalizēta pārbaužu metodika, balstoties uz esošajiem starptautiskajiem 
standartiem, darba praktiskajiem novērojumiem un eksperimentu statistikas prasībām, kas ļauj 
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novērtēt krāsvielu un tekstilpalīgvielu savietojamību pirms ieviešanas ekspluatācijā, ņemot 
vērā tekstiltehnologa un patērētāja intereses, tādējādi mazinot maza/vidēja uzņēmuma 
ražošanas problēmas.  

Promocijas darbā iegūtie rezultāti vērsti uz praktisko pielietojumu, balstoties uz 
zinātnisko pieeju un eksperimentālo darbu, kas ļauj novērtēt un analizēt pētāmo mainīgo 
parametru savstarpējo saistību. 
 
Aizstāvāmās tēzes 

1. Izvēlētajos kokvilnas/poliestera jaukta tipa drānas sārmapstrādes apstākļos iespējams iegūt 
substrāta uzlabotās sorbcijas un krāsošanas īpašības, neizsaucot jūtamas negatīvas šķiedras 
virsmolekulārās struktūras un īpašību izmaiņas. 

2. Izstrādātais termozola paņēmiena krāsošanas vannas sastāvs ļauj iegūt kokvilnas/poliestera 
jaukta tipa drānas abu komponentu vienmērīgu krāsojumu, izmantojot vienu krāsvielu 
klasi. 

3. Izvēlētais pārbaužu metožu komplekss ļauj vispusīgi novērtēt apdares rezultātus. 
 
Darba sastāvs un apjoms 

Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā. Tas satur ievadu, 3 daļas (literatūras apskatu, 
metodisko daļu, eksperimentālo daļu ar rezultātu apkopojumu un izvērtējumu) un 
secinājumus. Darba apjoms ir 150 lappuses, tajā ietverti 87 attēli, 23 tabulas, literatūras 
sarakstā izmantoti 143 informācijas avoti. Promocijas darbam pievienoti 3 pielikumi. 

Darba aprobācija un publikācijas 

Promocijas darba rezultāti publicēti 2 SCI publikācijās (+ 1 publikācija SCI žurnāla redakcijā 
pieņemta izskatīšanai), 1 pilna teksta publikācija starptautiskas konferences rakstu krājumā,     
3 tēzes starptautisko konferenču tēžu krājumos. Rezultāti prezentēti 4 starptautiskās 
konferencēs ar mutiskiem referātiem. 
 
Galvenie pētījuma rezultāti atspoguļoti sekojošās publikācijās, pilna teksta konferenču 
tēžu krājumos un konferenču tēzēs: 
1. Borisova A., Reihmane S. One-bath dyeing technology elaboration for cotton blended 

fabric colouration. In Review. 
2. Borisova A., Reihmane S. A study of absorption properties improvement of cotton blended 

fabric. Key Eng Mat, V.559, 2013, pp.13-18 (Scopus). 
3. Borisova A., Reihmane S. Investigation of disperse dyes application for cotton blended 

fabric colouration. Programme and Proceedings of Baltic Polymer Symposium 2013, 
Lithuania, Trakai. – Vilnius: Vilnius University, 2013, p. 62. 

4. Borisova A., Reihmane S. and Smitkina I. A method of surface modification and physical 
properties improvement of cotton/polyester fabric. Book of Proceedings of the 6th 
International Textile, Clothing & Design Conference, 2012, pp. 179-184. 
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5. Sutka A., Borisova A., Kleperis J., Mezinskis G., Jakovlevs D., Juhnevica I. Effect of 
nickel addition on colour of nanometer spinel zinc ferrite pigments. J. Aust. Ceram. Soc., 
2012, 48 (2), pp. 150-155, ISSN 0004-881X. (Scopus). 

6. Borisova A., Reihmane S. A study of absorption properties improvement of cotton blended 
fabric. Programme and Proceedings of Baltic Polymer Symposium 2012, Latvia, Liepāja. – 
Riga: Riga Technical University, 2012, p.47. 

7. Borisova A., Reihmane S. A method of evaluation colour differences of textile materials. 
RTU 52. Starptautiskā zinātniskā konference, 2011. gada 14. oktobrī, Latvija, Rīga. – Rīga, 
RTU Izdevniecība, 2011.g, 61.lpp. 

 
Par promocijas darba pētījuma rezultātiem ziņots sekojošās starptautiskās konferencēs: 
1. Borisova A., Reihmane S. Investigation of disperse dyes application for cotton blended 

fabric colouration. Baltic Polymer Symposium, 2013, September 18-21, Lithuania, Trakai 
(mutisks referāts). 

2. Borisova A., Reihmane S., Smitkina I. A method of surface modification and physical 
properties improvement of cotton/polyester fabric. 6th International Textile, Clothing & 
Design Conference “Magic world of textiles”, 2012, October 6th – October 10th, Croatia, 
Dubrovnik (mutisks referāts). 

3. Borisova A., Reihmane S. A study of absorption properties improvement of cotton blended 
fabric. Baltic Polymer Symposium, 2012, September 19-22, Latvia, Liepaja (mutisks 
referāts). 

4. Borisova A., Reihmane S. Tekstilmateriālu krāsu atšķirību novērtēšanas metode. RTU 52. 
starptautiskā zinātniskā konference, 2011. gada 14. oktobrī, Latvija, Rīga (mutisks 
referāts). 

 
Pārējās publikācijas doktora studiju laikā: 
1. Borisova A., Reihmane S. Hydrophobic treatment of blended fabric’s surface. Mat. Sci. – 

Medzg., 19 (2), 2013, pp. 169-173 (Scopus). 
2. Reihmane S., Micule A., Borisova A., Bernava A. Influence of flame retardant treatment 

on cotton/polyester blended fabric. Abstracts of Riga Technical University 
54th International Scientific Conference, October14-16, Latvia, Riga. -  Riga: RTU Press, 
2013, p.78. 

3. Borisova A., Reihmane S. Flame retardant cellulosic textiles. Tekstilna industrija, 
September 2012, pp. 5-12 (SCI Index). 

4. Борисова А.А., Рейхмане С.А., Рассказова В.П. Перспективы применения 
гидрофобной отделки целлюлозосодержащих текстильных материалов. Вестник 
Витебского государственного технологического университета, 2011 г., Вып. 20, 
Республика Беларусь, Витебск. – Витебск: УО «ВГТУ», Республика Беларусь, 2011 
г., с. 116-122 (ВАК Белоруси). 

5. Borisova A., Reihmane S. A method of hydrophobic properties’ impart to a 
cotton/polyester fabric. Programme and Proceedings of Baltic Polymer Symposium, 2011, 
September 21st-September 24th, Estonia, Parnu. – Tallinn: Tallinn University of 
Technology, 2011, p.30. 
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6. Borisova A., Reihmane S. Enzyme application in textile finishing. Abstract Book of 
10th World Textile Conference AUTEX, 2010, June 21st-June 23rd, Lithuania, Vilnius. – 
Kaunas: Department of Textile Technology, Faculty of Design and Technologies, Kaunas 
University of Technology, Lithuania, 2010, p.124. 

7. Borisova A., Reihmane S. Dyeing and special finishing effects on cotton fabric. 
Programme and Proceedings of Baltic Polymer Symposium, 2009, September 22-25, 
Latvia, Ventspils. – Riga: Riga Technical University, 2009, p. 31. 

 
Pārējie ziņojumi starptautiskās konferencēs doktora studiju laikā: 
1. Reihmane S., Micule A., Borisova A., Bernava A. Influence of flame retardant treatment 

on cotton/polyester blended fabric. The 54th International Scientific Conference of Riga 
Technical University, 2013, October 14-16, Latvia, Riga (stenda referāts). 

2. Borisova A., Reihmane S. A method of hydrophobic properties’ impart to a 
cotton/polyester fabric. Baltic Polymer Symposium 2011, September 21-24, Estonia, Parnu 
(mutisks referāts). 

3. Borisova A., Reihmane S. Preparāta Blue J 907© izmantošana celulozi saturošu 
tekstilmateriālu apdarei. RTU 51. starptautiskā zinātniskā konference, 2010. gada 
15. oktobrī, Latvija, Rīga (stenda referāts). 

4. Borisova A., Reihmane S. Enzyme application in textile finishing. 10th World Textile 
Conference AUTEX, 2010, June 21st-June 23rd, Lithuania, Vilnius (stenda referāts). 

5. Borisova A., Reihmane S. Dyeing and special finishing effects on cotton fabric. Baltic 
Polymer Symposium, 2009, September 22-25, Latvia, Ventspils (mutisks referāts). 
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PROMOCIJAS DARBA ĪSS SATURS 
 
Literatūras apskats 

Literatūras apskata pirmajā nodaļā vispārīgi raksturots jaukta tipa tekstilmateriālu 
veidošanas princips un šāda tipa drānu klasifikāciju sistēmas. Dots kokvilnas un poliestera 
šķiedras īpašību salīdzinājums. 

Otrajā nodaļā vispārīgi apskatīti kokvilnas un poliestera drānu pirmapstrādes procesi, 
t.sk. svilināšana, atsmitēšana, atmazgāšana, balināšana un merserizācija, lai uzsvērtu labi 
sagatavota tekstilmateriāla nepieciešamību tālākajos apdares procesos. Uzmanība pamatā 
pievērsta zināmajai informācijai par sārmapstrādes procesiem un to ietekmi uz celulozes un 
poliestera šķiedrām. 

Trešajā nodaļā apkopota informācija par kokvilnas/poliestera jaukta tipa drānu krāsošanu. 
Nodaļas ietvaros dots krāsvielu un tehnoloģiju apskats dabas celulozes un poliestera šķiedru 
saturošu tekstiliju krāsošanai, aprakstot iespējamās krāsvielu kombinācijas un tehnoloģiju 
piemērus. 

Ceturtā nodaļa veltīta termozola paņēmiena krāsošanas procesam, aplūkojot tā attīstības 
vēsturi, darbības principu, procesa īpatnības un tehnoloģiskos risinājumus. 

Piektajā nodaļā apkopoti pēdējo gadu zinātnisko pētījumu piemēri (zinātniskie raksti un 
patenti) kokvilnas/poliestera jaukta tipa drānu apdarei, uzmanību pievēršot šāda veida 
tekstilmateriālu jaunākajām krāsošanas tehnoloģijām. 

Pamatojoties uz literatūras apskata analīzi, secināts, ka kokvilnas/poliestera jaukta tipa 
auduma modifikācijas un krāsošanas pētījumi ir aktuāli, un to īstenošanas paņēmieni ir ļoti 
dažādi. Šīsdienas zinātniskajā literatūrā sastopamie jaukta tipa drānas sārmapstrādes pētījumu 
rezultāti liecina, ka eksperimenti šajā virzienā ir sašaurināti līdz noteiktiem tehnoloģiskajiem 
parametriem (biežāk variējot tikai vienu parametru), pārējos pieņemot kā optimālos. 
Neskatoties uz to, ka tehnoloģijas divkomponentu drānu krāsošanai rūpnieciskā mērogā 
eksistē, to attīstība un pilnveidošana ir aktuāla. 

Ņemot vērā augstākminēto, literatūras apskata noslēgumā formulēts pētījuma mērķis un 
veicamie uzdevumi. 

 
Metodiskā daļa 

Metodiskās daļas pirmajā nodaļā detalizēti raksturoti izmantotie materiāli un ķīmiskās 
vielas.  

Otrajā un trešajā nodaļā sniegta informācija (1. att.) par paraugu iegūšanas tehnoloģijām. 
Ceturtā nodaļa satur apdares procesā un gala produkta testēšanai lietoto pārbaužu metožu 

(2. att.) aprakstus, izmantoto aparatūru un iekārtas. 
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1. att. Kokvilnas/poliestera drānas sārmapstrādes un krāsošanas tehnoloģiskā shēma 

 
 

 
2.att. Promocijas darbā izmantotās pārbaužu metodes 

A. Sārmapstrādes 
efektivitātes novērtēšana

Masas zudumu  
noteikšana

Blīvuma noteikšana 
ar hidrostatiskās 
svēršanas metodi

Ūdens piliena 
absorbcija

Vertikālā ūdens 
samitrināšanas spēja

Stiepes stiprība un 
trūkšanas 

pagarinājums

Stingrības  liecē 
noteikšana

Poliestera paraugu 
diferenciāli skenējošā 
kalorimetra analīze

Skenējošā elektronu 
mikroskopija

B. Krāsošanas 
receptūras izstrāde

Krāsošanas vannas 
sastāva dinamiskās 

viskozitātes noteikšana

Dispersijas krāsvielu 
dispersitātes pakāpes 

noteikšana ar 
spektrofotometrisko 

metodi

Krāsošanas sastāva 
sublimācijas spējas 

noteikšana ar 
ekspresmetodi

C. Drānas krāsojuma  
rezultātu noteikšana

Krāsvielas izņemšanās

Kolorimetriskā analīze

Krāsojuma noturības pārbaudes 
rezultātu novērtēšana ar 

instrumentālo metodi

Krāsojuma intensitātes 
noteikšana

Kokvilnas/poliestera auduma 
kokvilnas komponentes 

mikrospektrofotometriskā
analīze

Krāsojuma noturības 
pārbaudes:

• Mazgāšana
• Sausā/mitrā berze
• Gludināšana
• Mākslīgais apgaismojums
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Rezultāti un to izvērtējums 

Promocijas darba eksperimentālā daļa etapos atspoguļo problēmas risinājuma iespējas, 
kuras vērstas uz mazizpētītu ķimikāliju pielietojumu krāsošanas tehnoloģiskajā procesā, 
noskaidrojot receptūras sastāvdaļu optimālās koncentrācijas, to savstarpējo mijiedarbību un 
novērtējot krāsošanas procesa rezultātus atkarībā no pirmapstrādes tehnoloģiskajiem 
parametriem. 

Tā kā eksperimentu laikā ir variēti 
vairāki sārmapstrādes tehnoloģiskie 
faktori, katram paraugam piešķirts 
nosaukums, kurš ietver sevī parametru 
atšifrējumus (apstrādes temperatūra 
(C – istabas temperatūra, H - 60ºC), 
NaOH koncentrācija, apstrādes laiks). 
Kopsavilkumā apskatīto paraugu 
apzīmējumu princips dots 3. att. 

Darbā pētīta arī piesūcināšanas-
tvaicēšanas paņēmiena pielietošanas 
iespēja kokvilnas/poliestera jaukta tipa 
drānas sārmapstrādes procesam, 

variējot tvaicēšanas laiku, NaOH koncentrācijas, kā arī reducētāja piedevas koncentrācijas 
ietekmi. Iegūtie sorbcijas un fizikāli-mehānisko īpašību rezultāti uzlabojas nedaudz, tāpēc šis 
paņēmiens un reducētāja piedeva nav izmantoti tālākajos pētījumos ekonomisko apsvērumu 
dēļ, kā arī nolemts atteikties no 300 g/l NaOH koncentrācijas un 2 un 60 min apstrādes laika. 

 
1. Kokvilnas, poliestera un kokvilnas/poliestera drānas sārmapstrādes pētījumi 

Šīs sadaļas ietvaros ir mēģināts izsekot kokvilnas/poliestera jaukta tipa auduma katras 
atsevišķas komponentes uzvedībai vienādos sārmapstrādes apstākļos piesūcināšanas 
paņēmienam, novērtējot paraugu masas un blīvuma izmaiņas, ūdens absorbcijas spēju u.c. 
parametrus. 

Analizējot iegūtos rezultātus substrātiem atsevišķi un jauktai kokvilnas/poliestera drānai 
secināts, ka kokvilnas un poliestera masas zudumu izmaiņu tendence atkarībā no 
sārmapstrādes veida saglabājās kokvilnas/poliestera jaukta tipa auduma gadījumā. 
Kokvilnas/poliestera substrātam lielāki masas zudumi ir H sērijas paraugiem, bet arī šajā 
gadījumā tie nepārsniedz 2% (4. att., a), blīvuma mērījumi neuzrāda krasas atšķirības atkarībā 
no sārmapstrādes veida (4. att., b), salīdzinājumā ar neapstrādāto paraugu (ρ = 1,45 g/cm3). 

3. att. Paraugu apzīmējumi 
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4. att. Sārmapstrādātu kokvilnas/poliestera paraugu masas zudumu (a) un blīvuma (b) 
vērtības 

 
Kokvilnas un poliestera substrāta 

gadījumā ūdens piliena absorbcijas 
lielākas vērtības iezīmējās aukstas 
sārmapstrādes paraugiem (C sērija), 
t.i. ilgāks ūdens absorbcijas laiks. Šī 
tendence saglabājās kokvilnas/ 
poliestera substrātam, izņemot  
H-200-5 un    H-200-20 sērijas, kad 
šis rādītājs ir lielāks       (5. att.). 
Iegūtie rezultāti pierāda, ka karsta 
sārmapstrāde ir efektīvāka konkrēta 
parametra uzlabošanai, salīdzinājumā 
ar auksto paņēmienu. To iespējams 
skaidrot ar abu auduma komponentu 
lielāku reakcijas ātrumu ar nātrija 
hidroksīda molekulām paaugstinātā 
temperatūrā, paātrinot difūzijas 

procesus [1]. Palielinoties nātrija hidroksīda koncentrācijai un apstrādes laikam, ūdens 
absorbcijas spēja uzlabojas abu piesūcināšanas paņēmienu paraugiem. 

Sārmapstrādes ietekme uz auduma virsmas morfoloģiju analizēta, izmantojot skenējošo 
elektronu mikroskopiju. Salīdzinājumā ar neapstrādāta auduma mikrofotogrāfiju (6. att., a), 
sārmapstrādes laikā plakanās savērptās lentītes veida kokvilnas šķiedras uzbriestot iegūst 
daļēji cilindrisku formu ar gludu virsmu (6. att., b-e), kas izmaina gaismas atstarošanu [2]. 

5. att. Neapstrādātu  (blank) un sārmapstrādātu 
kokvilna/poliesteris paraugu ūdens piliena 

absorbcijas spēja 
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6. att. SEM mikrofotogrāfijas kokvilnas/poliestera neapstrādātiem (a) un sārmapstrādātiem  

(b. C-100-2; c. C-300-60; d. H-100-2; e. H-300-60) paraugiem 
 

Kokvilnas šķiedras gaismas 
atstarošanas spējas izmaiņas atkarībā no 
sārmapstrādes veida parāda 7. att. MSP 
(mikrospektrofotometriskās) analīzes 
spektri, kuros ir redzams, ka paraugu 
gaismas transmisijas vērtības samazinās, 
palielinoties nātrija hidroksīda 
koncentrācijai un apstrādes laikam 
salīdzinājumā ar neapstrādāto paraugu 
(blank), sekmējot arī auduma tumšāku 
krāsojumu. 

Poliestera komponentei būtiskās 
morfoloģijas izmaiņas nav vērojamas    
(6. att.), kas saskan ar apgalvojumu, ka 
poliestera šķiedrai sārmainā vidē piemīt 

topoķīmiskās reakcijas daba [3]. Darbā izmantoti saudzējošāki sārmapstrādes režīmi, kas 

a. 

b. c. 

e. d. 

50 μm

50 μm 50 μm 

50 μm 50 μm 

7. att. Kokvilnas/poliestera auduma kokvilnas 
komponentes dažādi sārmapstrādātu paraugu 

mikrospektrofotometriskās (MSP) analīzes spektri 
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nodrošina ievērojamu poliestera drānas sorbcijas un krāsošanās spējas uzlabojumu, bet 
neizsauc jūtamas negatīvas šķiedras struktūras un īpašību izmaiņas (8. att., a, c, d), 
salīdzinājumā ar pēdējo gadu poliestera drānas sārmapstrādes pētījumiem [3-7], kuros tiek 
izmantota salīdzinoši ievērojami lielāka apstrādes temperatūra (līdz 130°C) un apstrādes laiks 
(30 min – 96 st.) (8. att., b). 

 

 
 

 
8. att. SEM mikrofotogrāfijas neapstrādātiem (a) un sārmapstrādātiem (b. 4% NaOH, 100°C, 

4 st.[7]; c. 17% NaOH, 21°C, 5 min (C-200-5); d. 17% NaOH, 60°C, 5 min (H-200-5))  
poliestera paraugiem 

Tabula 1 
Poliestera tekstilmateriāla masas zudumi (%), šķiedras diametrs (μm), noārdītā slāņa biezums 

(μm) un šķiedras stiepes stiprības-deformācijas rādītāji pirms un pēc sārmapstrādes 

Apstrādes 
režīms 

Šķiedras 
masas 

zudumi, 
% 

Šķiedras 
diametrs pēc 
apstrādes**, 

µm 

Apstrādes 
rezultātā 

noārdītā slāņa 
biezums, µm 

Stiepes 
stiprība 

F, N 

Trūkšanas 
pagarinājums 

ε, % 

Neapstrādātā 
šķiedra 

- 11* - 401,8 21,74 

C-100-5 0,21 10,99 0,005 400,8 22 
H-100-5 0,32 10,98 0,01 391,4 24,75 
C-200-5 0,28 10,98 0,01 389,4 43,33 
H-200-5 1,61 10,91 0,045 344,2 38,75 
C-100-10 0,29 10,98 0,01 400,6 35,08 
H-100-10 1,74 10,91 0,045 352,7 34,24 

* Noteikts pēc SEM attēliem; ** - aprēķināts, izejot no šķiedras masas zudumiem 

b. a. 

d. c. 
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Poliestera šķiedru masas zudumi 
apstrādes laikā ir niecīgi (0,2 – 1,7 %) 
(Tabula 1). Tie visdrīzāk saistīti ar poliestera 
makromolekulu šķelšanos līdz pietiekami 
mazmolekulāriem produktiem, kas atstāj 
šķiedru un pāriet apstrādes šķīdumā 
hidrolīzes procesa laikā.  
Noārdītā slāņa biezums, kas aprēķināts izejot 
no apstrādes rezultātā notiekošajiem 
šķiedras masas zudumiem, poliestera 
šķiedrai ar diametru 11 μm nepārsniedz 
0,05 μm. (Tabula 1). Taču arī šie niecīgie 

masas zudumi nedaudz ietekmē šķiedras stiprību (samazina to ne vairāk kā par 20%). Pastāv 
korelācija starp šķiedras masas zudumu vērtību un stiepes stiprību (9. att.). Noskaidrots, ka 
katras komponentes masas zudumu izmaiņu tendence atkarībā no sārmapstrādes veida ar 
vispārējām iezīmēm saglabājās kokvilnas/poliestera jaukta tipa auduma gadījumā. Poliestera 
neapstrādātu un sārmapstrādātu paraugu DSC pētījumi norāda, ka šķiedras kristāliskās un 
amorfās fāzes struktūra paliek praktiski nemainīga, kas ļauj secināt, ka izvēlēti sārmapstrādes 
režīmi neizsauc būtiskas poliestera virsmolekulārās struktūras izmaiņas.  

 

 
10. att. Dažādi sārmapstrādātu kokvilnas/poliestera paraugu stiprības-deformācijas rādītāji: 

a. stiepes stiprība F, N; b. trūkšanas pagarinājums ε, %; c. stingrība liecē G, mg/cm 

9. att. Korelācija starp sārmapstrādātā 
poliestera tekstilmateriāla stiepes stiprību un 

masas zudumiem 
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Eksperimentu gaitā secināts, ka fizikāli-mehānisko īpašību noteicošā komponente ir 
poliesteris, kas kompensē kokvilnas šķiedras šo rādītāju izmaiņas atkarībā no sārmapstrādes 
veida. Apskatot jauktā kokvilnas/poliestera substrāta fizikāli-mehānisko īpašību izmaiņas 
atkarībā no sārmapstrādes veida (10. att.), konstatēts, ka, salīdzinājumā ar neapstrādāto 
paraugu (stiepes stiprība F = 1306,4 N), aukstas sārmapstrādes paņēmienam stiepes stiprības 
parametra vērtības samazinās vidēji par 6%, karstam – par 9% (10. att., a). Trūkšanas 
pagarinājuma samazinājums aukstas un karstas apstrādes rezultātā sasniedz 12% (10. att., b), 
salīdzinājumā ar neapstrādāto paraugu (trūkšanas pagarinājums ε = 15,8 %). Stingrības liecē 
parametra vērtības (10. att., c) vidēji palielinās par 21% aukstas apstrādes paraugiem un 12% 
karsta paņēmiena paraugiem (stingrība liecē neapstrādātam parauga G = 261 mg/cm).  

Karsta sārmapstrāde ir efektīvākā ūdens piliena absorbcijas parametra uzlabošanai 
salīdzinājumā ar auksto paņēmienu. Apskatot fizikāli-mehānisko īpašību izmaiņas novērots, 
ka karstas sārmapstrādes paraugiem ir lielāki stiepes stiprības zudumi un trūkšanas 
pagarinājuma vērību pieaugums, tomēr mazāki stingrības liecē rādītāji. 

 
2. Krāsošanas receptūras izstrāde 

Receptūras izstrādes sākumā pārbaudīta krāsvielas kvalitāte. Pēc veiktās pārbaudes 
noteikts, ka krāsvielas suspensijas optiskā brīvuma vērtību attiecība pēc un pirms izturēšanās 
termostatā ir D2 : D1 = 1.0, kas ļauj secināt, ka izvēlētajai Itosperse Blue Rap                       
(LJ Specialities Ltd.) dispersijas krāsvielai ir laba kvalitāte. 

Izstrādājot krāsošanas receptūru, 
jāpārbauda visu komponentu 
savstarpēja savietojamība un jāizvēlas 
sistēmas stabilizējošās optimālās 
koncentrācijas. Eksperimentu gaitā 
veikti pētījumi komerciāla dispergatora 
Itosolt LJ 557 darbības salīdzināšanai 
ar LR KĶI 
izstrādātoligninsulfonātaoriģinālpreparā
tu NLS. Eksperimentu laikā novērots, 
ka šķīdumu dinamiskās viskozitātes 
pārbaudes (11. att.) jāsavieto ar gatavo 
paraugu kolorimetrijas analīzi, pēdējai 
dodot priekšroku galējā lēmuma 

pieņemšanā. Tādā veidā noteikts, ka krāsošanas process efektīvāks, kad vides pH ≈ 4,5, 
Itosolt LJ 557 optimālā koncentrācija ir 1 g/l (11. att.), kas nozīmē, ka šajos apstākļos 
krāsošanas šķīduma komponentes vislabāk savstarpēji saistās, veicinot sistēmas stabilizāciju. 
Analoģiski pētījumi NLS preparāta pielietošanai rāda, ka optimālā preparāta koncentrācija ir 
2 g/l. 

Pētot izvēlētās dispersijas krāsvielas sublimācijas mehānismu, noskaidrots, ka 
antimigrācijas piedevas ir krāsvielas disperģēšanas aģenti, kas nodrošina dispersijas krāsvielas 
sadali un fiksāciju starp kokvilnas un poliestera komponenti, turklāt piedevu vislielākajai 
aktivitātei notiekot termofiksācijas stadijas laikā [8]. To apliecina dispersijas krāsvielas 

11. att. Krāsošanas šķīduma dinamiskās 
viskozitātes (C[antimigranti] = const.) atkarība no pH 

un dispergatora koncentrācijas
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sadales sublimācijas mehānisma pētījums, krāsvielai migrējot no celulozes uz poliestera 
šķiedrām (12. att.). Kā redzams, no piesūcinātā ar krāsvielas dispersiju un izžāvētā kokvilnas 
auduma krāsojums pāriet uz poliestera audumu, kas atbilst izgriezta apļa ģeometrijai. 
 

 
12. att. Krāsošanas sastāva ar/bez antimigrācijas piedevām sublimācijas spējas 

noteikšanas rezultāti, lietojot Itosolt LJ 557 un NLS dispergatoru 
 

Veicot 12. att. paraugu kolorimetrijas analīzi (Tabula 2), noteikts, ka NLS dod tumšāku  
(L* vērtības) un piesātinātāku (Cab* vērtības) nokrāsu ar/bez antimigrācijas piedevām uz 
poliestera drānas. Rezultāti ar antimigrācijas piedevām liek secināt, ka termofiksācijas laikā 
daļa krāsvielas fiksējas uz kokvilnas auduma. Iegūtos rezultātus apliecina Tabulas 2 rezultāti, 
kuros redzams, ka poliestera gadījumā bez antimigrācijas piedevām paraugi ir tumšāki      
(ΔL* negatīvās vērtības) un piesātinātāki (ΔCab* pozitīvās vērtības), izmantojot gan        
Itosolt LJ 557, gan NLS preparātu. 

Tabula 2 
Poliestera paraugu kolorimetrijas parametri pēc krāsvielas sublimācijas spējas noteikšanas 
Piesūcināšanas vannas sastāvs L* a* b* Cab* hab 
Krāsošanas sastāvs ar Itosolt LJ 557 bez 
antimigrācijas piedevām 

55,45 10,61 -46,37 47,57 -1,35 

Krāsošanas sastāvs ar Itosolt LJ 557 ar 
antimigrācijas piedevām 

66,35 3,42 -39,17 39,32 -1,48 

Krāsošanas sastāvs ar NLS bez antimigrācijas 
piedevām 

53,86 10,44 -48,77 49,88 -1,36 

Krāsošanas sastāvs ar NLS ar antimigrācijas 
piedevām 

65,04 2,73 -40,67 40,76 -1,50 

 
Darbā piedāvāts kokvilnas/poliestera jaukta tipa drānas termozola krāsošanas mehānisma 

modelis un procesa interpretācija, izmantojot vienīgi dispersijas krāsvielas. 
 
3. Drānu krāsojuma rezultātu novērtēšana 

Pēc sārmapstrādes tehnoloģisko faktoru ietekmes analīzes uz substrātu sorbcijas un 
fizikāli-mehāniskajām īpašībām, nolemts, optimālos sastāvus neizvēloties, termozola 
krāsošanas tehnoloģiju pielietot visām paraugu kombinācijām dispergatora Itosolt LJ 557 un 

  

bez antimigrācijas piedevām ar antimigrācijas piedevām 

Itosolt Itosolt 

NLS NLS 

CO PES PES CO 
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preparāta NLS salīdzināšanai, kā arī sārmapstrādes procesa dziļākai izpētei. Novērtējot 
krāsošanas procesa rezultātus, eksperimentālais darbs tika sadalīts divās daļās: krāsotu 
paraugu kolorimetrijas mērījumi un krāsojuma noturības noteikšana pret dažādiem faktoriem. 

Veicot kolorimetrijas analīzi, konstatēts, ka dispergators Itosolt LJ 557 darbojas efektīvāk 
nekā preparāts NLS, uzlabojot kokvilnas un poliestera substrāta gaišuma rādītājus, t.i. 
krāsojums kļūst tumšāks. Savukārt preparāts NLS ir efektīvāks kokvilnas un poliestera 
substrātu piesātinātības rādītāja uzlabošanā.  

Kokvilnas/poliestera 
paraugiem piesātinātības 
parametra uzlabojums ir 
novērojams, paraugus 
apstrādājot ar NaOH 
koncentrācijā 200 g/l      
(13. att.), pie kam šo 
paraugu gaišuma vērtības 
ir salīdzināmās savā 
starpā C-200-5 un          

H-200-5 sērijai, 
izmantojot Itosolt LJ 557 
un NLS (14. att.).  

Pēc krāsu toņa 
atšķirības mērījumiem 
konstatēts, ka, kopumā 
ņemot, paraugi, krāsoti ar 
abiem preparātiem ieņem 
pretējus apgabalus 
CIELab krāsu 
diagrammā, kas liecina 
par to, ka dispergators 
Itosolt LJ 557 un 
preparāts NLS veido uz 
audumiem dažādus 
krāsojuma toņus 
neatkarīgi no 
sārmapstrādes veida. 

Salīdzinot rūpniecisko dispergatoru un lignosulfonāta oriģinālpreparātu, secināts, ka kopējās 
krāsu atšķirību lielākās vērtības visiem substrātiem, neatkarīgi no sārmapstrādes veida, ir 
paraugiem ar preparātu Itosolt LJ 557. 

 
Analizējot krāsojuma intensitātes rezultātus pēc Kubelka-Munka vienādojuma (1), 

novērots, ka kokvilnas/poliestera paraugiem ar NLS ir lielāka krāsojuma intensitāte             
(14. att., a), bet preparāts Itosolt LJ 557, kopumā ņemot, darbojas efektīvāk atsevišķi uz 
kokvilnas un poliestera substrāta. 

13. att. Kokvilnas/poliestera (50/50) substrāta piesātinātības 
parametra izmaiņas atkarībā no sārmapstrādes veida  

(X = 50, 100 vai 200 g/l)

14. att. Kokvilnas/poliestera (50/50) substrāta gaišuma parametra 
izmaiņas atkarībā no sārmapstrādes veida (X = 50, 100 vai 200 g/l) 
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kur: 
K/S – krāsojuma intensitāte; 
fk (%) – relatīvā krāsojuma intensitāte (angl. colour strength); 
K, S, R – krāsota tekstilmateriāla absorbcijas, izkliedes un atstarošanas koeficienti; 
K0, S0, R0 - nekrāsota tekstilmateriāla absorbcijas, izkliedes un atstarošanas koeficienti [9]. 
 
Konstatēts, ka relatīvās intensitātes parametra rezultāti katram substrātam korelē ar paraugu 
gaišuma izmaiņām (piem., 14. att. un 15. att., a), t.i. jo tumšāks ir parauga krāsojums, jo 
mazāka ΔL* vērtība un lielāks fk (%) rezultāts. To apliecina krāsvielas izņemšanās rezultāti 
(15. att., b). Kokvilnas/poliestera jaukta tipa auduma gadījumā Itosolt LJ 557 un NLS paraugu 
krāsvielas izņemšanās rezultāti ir salīdzināmi. 

 

 
15.att. Kokvilnas/poliestera dažādi sārmapstrādātu paraugu krāsojuma intensitāte (a) un 

krāsvielas izņemšanās (b) 
 

No krāsojuma noturības iegūtajiem rezultātiem var konstatēt, ka šie rādītāji ir maz 
atkarīgi no sārmapstrādes veida un krāsošanas procesā izmantotā dispergatora vai virsmas 
aktīvās vielas – Itosolt LJ 557 un NLS ir salīdzināmi. Tabula 3 ilustrē krāsojuma noturības 
rādītājus izvēlētiem paraugiem pirms (Blank)/pēc sārmapstrādes. Salīdzinot kokvilnas un 
poliestera substrāta krāsojuma noturības rezultātus novērots, ka kokvilnas/poliestera 
paraugiem krāsojuma kvalitāti galvenokārt nosaka poliestera komponente, apliecinot 
vispārpieņemto faktu par sintētiskās šķiedras ietekmi uz jaukta tipa auduma fizikālajām 
īpašībām. 
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Tabula 3 

Substrātu krāsojuma noturības pārbaužu rezultāti 

Paraugs 

Krāsojuma noturība 

mazgāšana berze gludināšana 
mākslīgā 

apgaismo- 
jumā 

krāsots 
paraugs 

balta 
materiāla 

iekrāsošanās 
sausā mitrā sausā tvaicēšana mitrā 

Blank_Itosolt* 
CO** 

PES 
CO/PES 

 
3 
5 
3 

 
3 
5 
3 

 
4,5 
4,5 
4,5 

 
3,5 
5 

3,5 

 
3,5/3,5 
5/4,5 

3,5/3,5 

 
3/2,5 
5/4,5 
3/3 

 
3/3 

5/4,5 
2,5/2,5 

 
3 
3 
3 

Blank_NLS 
CO 

PES 
CO/PES 

 
3 
5 

3,5 

 
3 
5 

3,5 

 
3,5 
4,5 
4,5 

 
3 
5 
4 

 
3,5/3,5 
5/4,5 

3,5/3,5 

 
3/3 

5/4,5 
3/2,5 

 
3/2 

5/4,5 
3/2,5 

 
3 

2,5 
2,5 

C200-5_Itosolt 
CO 

PES 
CO/PES 

 
3 
5 
3 

 
2 

4,5 
3 

 
4 

4,5 
3,5 

 
2 

4,5 
3 

 
3,5/3,5 
4,5/4,5 
4/3,5 

 
3/2,5 
4/4 
3/3 

 
2,5/3 
4,5/4 
3,5/3 

 
2,5 
2,5 
3 

C200-5_NLS 
CO 

PES 
CO/PES 

 
3,5 
5 
3 

 
3 
5 

2,5 

 
3 

4,5 
3,5 

 
2 
5 
3 

 
3/3 
5/5 

3,5/3,5 

 
2,5/2,5 
4,5/4 
3/3 

 
3/2 
4/4 

3/2,5 

 
3 

2,5 
3 

H200-5_Itosolt 
CO 

PES 
CO/PES 

 
3,5 
5 
4 

 
3,5 
4,5 
4 

 
4,5 
4,5 
4 

 
3 

4,5 
3,5 

 
3/3 

4,5/5 
4/4 

 
3/3 
4/4 
3/3 

 
3/2,5 
4/4 

3/2,5 

 
3 
3 

2,5 
H200-5_NLS 

CO 
PES 

CO/PES 

 
3,5 
5 
4 

 
3,5 
5 
4 

 
4 
5 
4 

 
3 
5 

3,5 

 
4/3,5 
4/5 
4/4 

 
3,5/3,5 

5/5 
3/3 

 
2,5/2 
4/3,5 
3/2,5 

 
3 
3 
3 

*Blank – neapstrādāts paraugs; **CO – kokvilna, PES – poliesteris, CO/PES – kokvilna/poliesteris 
 
Iegūtie rezultāti pierāda, ka izstrādātās krāsošanas tehnoloģijas darbības efekts sasniegts, 

pateicoties krāsvielas antimigrācijas piedevām, par ko liecina preparātu Itosolt LJ 557 un NLS 
salīdzināmie kolorimetrijas, krāsvielas izņemšanās un krāsojuma noturības rezultāti, paverot 
plašas iespējas citu dispersijas krāsvielu un dispergatoru pielietojuma pētījumiem. 
 
 
4. Kokvilnas/poliestera jaukta tipa auduma apdares tehnoloģiskā shēma 

Ņemot vērā tekstilindustrijas pirmapstrādes un apdares procesu tehnoloģiskās vispārīgās 
prasības [10], piedāvāta kokvilnas/poliestera drānas apdares tehnoloģiskā shēma                 
(16. un 17. att.). 

 Pirmajā stadijā (16.att.), jēlaudums tiek pakļauts mazgāšanai un sārmapstrādei. 
Jēlaudumu no transportratiņiem (1) padod uz padevējveltņiem (2) materiāla tālākai apstrādei 
izplestā veidā. Drānu mazgā (3) un nospiež (4) liekā ūdens atdalīšanai. Mitru tekstilmateriālu 
padod uz sārmapstrādes vannu (5), kurai seko skalošanas (9), neitralizācijas skābā vidē (11) 
un atkārtotas mazgāšanas (13) process. Izmantotu sārma darba šķīdumu aizvada no vannas (7) 
rezervuārā (9) tālākai otrreizējai izmantošanai vai neitralizācijai un utilizācijai. Pēdējo 
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mazgāšanas ciklu (13) ieteicams papildināt ar 1-2 skalošanas vannām, sārma reakcijas pilnīgai 
apturēšanai. Vērts uzsvērt, ka krāsošanas procesa rezultāti vislielākā mērā ir atkarīgi no 
pareizi veiktas drānas pirmapstrādes, t.i. nodrošinot gatavās produkcijas kvalitāti. Pirms 
apstrādāta tekstilmateriāla transportēšanas ruļļu veidā (17), to izžāvē (15).  

 

 
 

16. att. Kokvilnas/poliestera jaukta tipa auduma mazgāšanas un sārmapstrādes tehnoloģiskā 
shēma: 

1 - transportratiņi; 2, 16 – padevējveltņi; 3 - mazgāšanas vanna;                                           
4, 6,10, 12, 14 - spiedveltņi; 5 – sārmapstrādes vanna; 7 – atstrādāta sārma šķīduma 

aizvadīšanas vads; 8 – atstrādātā šķīduma rezervuārs; 9 – skalošanas vanna;                            
11 – neitralizācijas vanna; 13 – mazgāšanas/skalošanas vanna; 15 – žāvēšanas kamera;            

17 – transportratiņi ar apstrādāta tekstilmateriāla rulli 
 

Tehnoloģijas otrā stadija (17. att.) saistīta ar termozola (piesūcināšanas-žāvēšanas-
termofiksācijas) krāsošanas paņēmiena pielietojumu. Procesā lietotajām dispersijas 
krāsvielām piemīt niecīga šķīdība ūdenī, tāpēc sevišķi uzmanīgi jāsagatavo krāsošanas vanna, 
ņemot vērā atbilstošas rekomendācijas. Dispersijas krāsvielu (2) rūpīgi sajauc ar dispergatoru 
(3) sajaukšanas tvertnē (1), izmantojot mehānisko maisītāju (4). Sagatavoto krāsvielas 
dispersiju padot (7) nākamajā samaisīšanas tvertnē (8), kurai pievieno pārējās krāsošanas 
vannas komponentes (9-11) un ūdeni no tvertnes (5), atbilstoši krāsošanas receptūrai. Pirms 
krāsošanas dispersijas padošanas piesūcināšanas vannā (13), visas šķīduma komponentes 
rūpīgi samaisa (12). Pirmapstrādei pakļautu drānu (14) piesūcina krāsvielas šķīdumā (16) un 
nospiež (17), liekā krāsvielas daudzuma aizvadīšanai un tās vienmērīgai sadalei uz drānas 
virsmas. Tekstilmateriālu žāvē IS starojuma kamerā (18) un žāvēšanas kamerā (19), 
termofiksē (20) un atdzesē (21). Krāsojuma noturība ekspluatācijas laikā ir ļoti svarīgs 
izstrādājuma kvalitātes rādītājs, tāpēc, šīs prasības sasniegšanai, nepieciešama rūpīga 
nesaistītās krāsvielas atdalīšanas no krāsota materiāla, veicot vairākus mazgāšanas/skalošanas 
ciklus (22) pirms materiāla žāvēšanas (24) un transportēšanas (26). 
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17. att. Kokvilnas/poliestera jaukta tipa auduma termozola paņēmiena krāsošanas procesa 

tehnoloģiskā shēma: 
1, 8 – sajaukšanas tvertne; 2 – krāsvielas dozators; 3 – dispergatora dozators; 4, 12 – 

mehāniskais maisītājs; 5 – ūdens tvertne; 6 – ūdens padošanas sūknis; 7, 13 – ķimikāliju 
padošanas cauruļvads; 9 – skābes dozators; 10, 11 – krāsvielas antimigrācijas piedevas 

dozators; 14 – izejmateriāls; 15, 25 – padevējveltņi; 16 – krāsvielas šķīduma piesūcināšanas 
vanna; 17, 23 – spiedveltņi; 18 – IS starojuma priekšžāvēšanas kamera; 19 – žāvēšanas 

kamera; 20 – termofiksācijas kamera ar apsildāmiem veltņiem; 21 – atdzesēšanas kamera; 
22 – mazgāšanas/skalošanas vanna; 24 – žāvēšanas kamera; 26 – transportratiņi ar krāsota 

tekstilmateriāla rulli 
 

Piedāvātajai tehnoloģijai veikti materiālu bilances aprēķini, kas ļauj vispārēji novērtēt 
tehnoloģijas izmaksas. Aprēķinos ņemtas vērā optimālas ķimikāliju koncentrācijas un darbā 
izmantotā kokvilnas/poliestera jaukta tipa drānas raksturlielumi. 
  



25 
 

SECINĀJUMI 
 

1. Darbā izstrādātie sārmapstrādes procesa režīmi nodrošina ievērojamu kokvilnas/poliestera 
drānas sorbcijas un krāsošanās spējas uzlabojumu, bet neizsauc jūtamas negatīvas šķiedras 
virsmolekulārās struktūras un īpašību izmaiņas. 

 
2. Jaukta tipa kokvilna/poliesteris drānas fizikāli-mehānisko īpašību noteicošā komponente ir 

poliesteris, kas kompensē kokvilnas šķiedras šo īpašību izmaiņu atkarībā no sārmapstrādes 
veida. 

 
3. Kokvilnas/poliestera jaukta tipa auduma karstā sārmapstrāde ir efektīvāka ūdens sorbcijas 

parametru uzlabošanai salīdzinājumā ar auksto paņēmienu, nodrošinot stingrības liecē 
parametra samazināšanos, taču šis drānas apstrādes veids izsauc lielākus stiepes stiprības 
zudumus un palielina pagarinājuma vērtības. 

 
4. Reducētāja Na2S2O4 piedevas klātbūtne sārmapstrādes laikā tikai nedaudz uzlabo 

kokvilnas/poliestera jaukta tipa auduma paraugu absorbcijas un fizikāli-mehāniskās īpašības 
gan piesūcināšanas, gan tvaicēšanas paņēmiena gadījumā. Na2S2O4 piedeva, kā arī 
piesūcināšanas-tvaicēšanas sārmapstrādes paņēmiens nav rekomendējams pielietošanai 
tehnoloģiskajā procesa ekonomisko apsvērumu dēļ. 

 
5. Optimālie sārmapstrādes parametri kokvilnas/poliestera (50/50) jaukta tipa auduma apdarei 

ir sekojoši: 

 apstrāde istabas temperatūrā 5 min, NaOH koncentrācija 200 g/l (K/S, krāsojuma 
intensitātes un krāsvielas izņemšanās vērtību uzlabošanai);  

 apstrāde 60°C 5 min, NaOH koncentrācija 200 g/l, kā alternatīvs variants taustuma 
īpašību uzlabošanai. 

 
6. Pierādīta iespēja kokvilnas/poliestera jaukta tipa audumu krāsošanai izmantot vienu 

krāsvielu klasi – dispersijas krāsvielas. Šajā gadījumā, izmantotās antimigrācijas piedevas ir 
krāsvielas disperģēšanas un auduma kokvilnas sastāvdaļas uzbriedināšanas aģenti, kas 
nodrošina dispersijas krāsvielas sadali un fiksāciju starp kokvilnas un poliestera komponenti, 
piedevu vislielākajai aktivitātei notiekot termofiksācijas stadijas laikā. 

 
7. Noteikts optimālais krāsošanas vannas sastāvs.  
 
8. Salīdzinot komerciāli pieejamo dispergatoru Itosolt LJ 557 un virsmas aktīvās vielas 

oriģinālpreparātu NLS, konstatēts, ka dispergators Itosolt LJ 557 darbojas efektīvāk nekā 
preparāts NLS, uzlabojot kokvilnas un poliestera substrāta gaišuma rādītājus, palielinot 
kopējās krāsu atšķirību, savukārt preparāts NLS ir efektīvāks substrātu piesātinātības un 
krāsojuma intensitātes rādītāja uzlabošanā. Itosolt LJ 557 un NLS paraugu krāsvielas 
izņemšanās rezultāti ir salīdzināmi. 
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9. Krāsojuma noturības rādītāji ir maz atkarīgi no sārmapstrādes veida un krāsošanas procesā 
izmantotā dispergatora (Itosolt LJ 557) vai virsmas aktīvās vielas (NLS). 

 
10. Pilnveidota un piemērota metodika krāsošanas efektivitātes noteikšanai, kura aprobēta un 

pielietota krāsošanas vannas sastāva noteikšanai un krāsojuma rezultātu novērtēšanai. 
 
11. Izstrādāto apdares tehnoloģiju un pārbaužu metožu kompleksu iespējams pielietot citu 

dispersijas krāsvielu un tekstilpalīgvielu pētījumiem. 
 
12. Piedāvāta kokvilnas/poliestera drānas sārmapstrādes un vienstadiju krāsošanas paņēmiena 

tehnoloģiskā shēma. 
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